Zam.15/2020/PN/OPNT/SH
Olsztyn, dnia 30.03.2020r.
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ oraz MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wybór wykonawcy Usługa wykonania serwera oraz API w oparciu
o chmurę obliczeniową do przechowywania modeli 3D wraz ze stroną logowania przeznaczoną dla
klientów biznesowych oraz modułem e-commerce rozbudowującym aplikację mobilną
wykorzystującą augmented reality (AR), (Biuletyn Zamówień Publicznych nr 524537-N-2020 z dnia
2020-02-18 r.).
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w
przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły
następujące wnioski
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy aplikacja AR już istnieje, czy będzie tworzona równolegle?
Odpowiedź:
Aplikacja AR już istnieje, jej kod zostanie udostępniony wykonawcy po podpisaniu umowy
i odpowiednich klauzul poufności.
2. Kto jest/ będzie twórcą aplikacji mobilnej AR? startup czy podmiot zewnętrzny?
Odpowiedź:
Aplikacja AR już istnieje, jej kod zostanie udostępniony wykonawcy po podpisaniu umowy
i odpowiednich klauzul poufności.
3. Czy struktura komend/ pytań i odpowiedzi w kontekście API jest narzucona, czy też narzuci ją
wykonawca i opisze w dokumentacji?
Odpowiedź:
Struktura API zostanie ustalona wraz z wykonawcą po podpisaniu umowy, zamawiający będzie miał
decydujące zdanie w kwestii modelu danych i projektu API.
4. Czy architektura REST oraz format wymiany danych JSON jest akceptowany?
Odpowiedź:
Tak, architektura REST i format JSON są akceptowane.
5. "Wraz z przekazaniem specjalistycznej wiedzy technicznej potrzebnej do dalszego utrzymania
i rozwoju projektu" - dotyczy również aspektów technicznych, lecz wyłącznie w zakresie
związanym z przedmiotem zamówienia tj. technologie web'owe/ api ? nie dotyczy np aplikacji
mobilnej/ AR ?
Odpowiedź:
Częścią zamówienia jest rozszerzenie istniejącej aplikacji mobilnej o dodatkowe elementy, więc
przekazanie wiedzy technicznej dotyczy także tego obszaru.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany terminu składnia i otwarcia ofert na 3 kwietnia 2020r.
Miejsce i godzina pozostają bez zmian.
Zamawiający, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, dopuszcza możliwość składania ofert w
formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowalnym podpisem elektronicznym oraz zaszyfrowanych
na adres sekretariat@opnt.olsztyn.pl
Hasło do odszyfrowania oferty należy podać w osobnym e- meilu przesłanym na adres:
s.maslowska@opnt.olsztyn.pl do godziny 14.00.
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